REGULAMIN
KONKURSU MISTRZOWSKIEGO
rok szkolny 2012/2013
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
i I-III GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W GARDNIE
Koordynatorzy konkursu :
1. wicedyrektor Barbara Dropik
2. Agnieszka Drabik
3. Wioletta Wijas
Zasady konkursu:
1. Konkurs trwa od 1 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.
2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
3. Uczniowie klas IV- VI mogą zdobyć tytuły mistrzowskie z następujących
przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, religia, język angielski, język
niemiecki, historia.
4. Liczba tytułów mistrzowskich do zdobycia w poszczególnych klasach:
klasa
IV a i IV b
VaiVb
VI a i VI b

maksymalna
liczba tytułów
40
40
46

5. Uczniowie klas I- III gimnazjum mogą zdobyć tytuły mistrzowskie z następujących
przedmiotów: język polski, matematyka, religia, język angielski, język niemiecki,
historia, chemia, fizyka, geografia, biologia.
6. Liczba tytułów mistrzowskich do zdobycia w poszczególnych klasach:
klasa
I a, I b
II a, II b, II c
III a,III b

maksymalna
liczba tytułów
50
50
50

7. Konkurs jest podzielony na dwa półrocza.
8. Pierwsze podsumowanie odbywa się w styczniu.

9. Jeżeli uczeń nie zdobył tytułów w pierwszym półroczu, nie może ich zdobywać
w drugim.
10.Drugie podsumowanie odbywa się w maju.
11.Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców – maj 2013 r.
12.Nagrodą jest jednodniowa wycieczka.
13.Aby zostać nagrodzonym wyjazdem na wycieczkę uczeń musi zdobyć odpowiednią
liczbę tytułów mistrzowskich:

szkoła podstawowa
IV a i IV b
VaiVb
VI a i VI b
gimnazjum
I a, I b
II a, II b, II c
IIIa, III b

liczba tytułów
35
35
40
liczba tytułów
45
45
45

14.Jeżeli uczeń zdobędzie (koniec kwietnia) wszystkie tytuły mistrzowskie z danego
przedmiotu, może otrzymać jeden raz ocenę bardzo dobrą cząstkową.
15. Realizacja konkursu na lekcji nie może przekraczać 10 minut.
16. Nauczyciele na bieżąco przekazują nazwiska uczniów i nazwy zdobytych przez nich
tytułów mistrzowskich. Informacje powyższe należy wkładać do odpowiednich
koszulek umieszczonych na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
17. Informacja w formie tabeli o zdobytych tytułach przez uczniów z poszczególnych
klas będzie umieszczana na odpowiednich tablicach w szkolnym korytarzu
(parter przy sali 3) i aktualizowana po przekazaniu informacji przez nauczycieli.
18. Nauczyciele realizujący konkurs :
 język polski – L. Kostrzewa, A.Siwek, A.Drabik
 matematyka – G. Jastrzębski, J. Niewiarowska, S. Stefańska
 przyroda – A. Kramek – Szubert, W. Wijas
 historia – A. Dworzecka, M.Zawierucha
 religia – B. Sobczak , E. Niewiadomska
 język angielski – K. Długosz, W. Masewicz
 język niemiecki – O. Przyjemska, Ż. Nawrocka
 chemia, fizyka – L. Kluza – Howil
 geografia – W. Wijas
 biologia - A. Kramek – Szubert

